
BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan 

bahwa pencatatan akntansi yang diterapkan oleh Kawaii Pet Shop sampai saat ini 

tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dimana sistem akuntansi 

yang dijalankan dapat dikatakan masih sangat sederhana dan tidak efektif, karena 

pencatatan yang dijalankan masih dicatat ke dalam buku yang berupa transaksi 

penerimaan dan pengeluaran saja sehingga hanya menghasilkan laporan laba rugi 

yang masih sangat sederhana dan tidak akurat. Oleh karena itu, pemilik usaha 

menyetujui kerja praktik ini untuk membantu memecahkan permasalahan 

pelaporan keuangan dengan menggunakan sistem Microsoft Office Access. 

Setelah pengimplementasian sistem, pemilik usaha merasa terbantu 

dengan sistem baru yang dijalankan. Pemilik usaha dengan mudah melakukan 

pencatatan transaksi serta dapat mengetahui laba rugi secara akurat dan laporan 

keuangan yang membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan untuk 

kelangsung usahanya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sistem 

pencatatan akuntansi yang berbasis Microsoft Office Access berjalan dengan baik 

serta membantu pemilik usaha Kawaii Pet Shop dalam memecahkan kendala yang 

ada. 

 

7.2 Saran 
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Hasil dari wawancara dan observasi penulis pada pencatatan akuntansi 

yang dilakukan Kawaii Pet Shop, ada beberapa saran atas permasalahan yang 

dihadapi perusahaan dalam pecatatan transaksi usahanya: 

1. Bukti transaksi dari pemasukan dan pengeluaran dipisahkan per periode. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan 

mempermudah pemilik usaha untuk melihat bukti dari transaksi-transaksi 

yang terjadi dalam satu periode. 

2. Pemilik usaha sebaiknya mempelajari lebih dalam sistem pencatatan 

akuntansi untuk membantu proses pencatatan akuntansi serta 

meningkatkan ketepatan dalam pelaporan keuangan yang dihasilkan. 

3. Sistem pencatatan akuntansi yang dirancang sebaiknya dipergunakan 

untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta laba rugi yang 

dihasilkan dalam satu periode. 

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Hasil dari pengamatan penulis dalam kerja praktik penyusunan sistem 

akuntasi Kawaii Pet Shop, hal yang perlu ditindaklanjuti oleh perusahaan adalah 

sistem perpajakan, dimana perusahaan tersebut belum memiliki sistem 

perpajakan. Catatan lainnya adalah dalam menentukan harga penjualan 

perusahaan dapat menggunakan akuntansi biaya. 
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